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NOTA TER INFORMATIE
out of scope

Dat u m
18 mei 2018

Aanleiding

out of scope

Klacht staatssteun LAKA
Een andere zaak die speelt op dit onderwerp is een klacht die LAKA vori g j aa r met
eigenaren van zonnepanelen aanhangig heeft gemaakt bij de Europese
Commissie, waarin de staat ervan wordt beticht staatssteun te verlenen aan de
nuclea ire industrie, omdat door COVRA het eigenaarschap van het radioactief afval
wordt ove rgenomen . Recent, op 24 april, heeft de EC, mede naa r aanleiding van
deze klach tenprocedure, Nederland om aanvullende feitelijke en j uridische
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informatie verzocht. Inmiddels is met de C ommissie afgesproken dat Nederland
uitstel voor beantwoording van deze vragen heeft tot medio juni.

DE AUTORITEIT NUC LEAIRE VEILIGHEID EN STRALINGSBESC HERMING,

Mr. Jan van den Heuvel
Bestuursvoorzitter

Autoriteit Nucleaire
Veiligheid en
Stralingsbescherming
ANVS
Stralingsbeschermingsbel. en
Afvalbele d

Datum
18 mei 2018
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Autoriteit Nucleaire Veiligheid en
Stralingsbescherming

10.2.a
Staatssecretaris
Stralingsbescherming
ANVS
Stralingsbeschermingsbel. en
Afvalbeleid
Den Haag
Postbus 16001
2500 BA Den Haag
Contactpersoon

1
nota1ter informatie,
Reactie op vragen van de Europese Commissie n.a.v.
klacht staatssteun nucleaire sector

10.2.e

Datum
26juni 2018
Kenmerk
ANVS-2018/11734

Inleiding
Hierbij wordt u geïnformeerd over de ambtelijke reactie aan de Europese
Commissie op de vragen betreffende de klacht ingediend door LAKA en 15
eigenaren van zonnepanelen betreffende vermeende staatssteun aan de
nucleaire sector.

Bijlage(n)
1 - brief aan de Commissie

Toelichting
Naar aanleiding van een klacht ingediend door LAKA c.s. bij de Europese
Commissie heeft de Europese Commissie vragen gesteld aan Nederland. Op 19
juni 2018 (binnen de gestelde termijn) zijn de antwoorden in een
antwoordbrief aan de Europese Commissie gestuurd (zie bijlage). Op uw
verzoek is de antwoordbrief begonnen [

10.2.a

De vragen zijn afkomstig van een ander onderdeel van de Commissie dan het
onderdeel waaronder het Euratom -verdrag en daaronder vallende richtlijnen
vallen. Mede om die reden is ervoor gekozen om t.b.v. een bredere context
eerst het afval- en eindbergingsbeleid te presenteren, gevolgd door de
antwoorden op de vragen.
De teksten zijn gebaseerd op openbare documenten.

10.2.a
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10.2.a

-----

1 Duitse bedrijven hebben voorzieningen op de balans voor
eindberging. Tegen betaling van een risicopremie van ca. 35% kunnen de
bedrijven die daarvoor kiezen de voorzieningen voor eindberging tegen finale
kwijting overhevelen naar een Duits staatsfonds.

In die zaak komt de Commissie tot het oordeel, dat Duitsland staatssteun heeft
gegeven omdat de risicopremie te laag is vastgesteld, maar dat interventie
door de Staat in dit geval nodig is en proportioneel. De lange termijn tot
eindberging vergt immers staatsbemoeienis. De regelgeving legt de
verantwoordelijkheid bij de Staat om voor een veilige eindberging te zorgen,
en het risico voor marktverstoring is geminimaliseerd. Een deel van het risico
wordt bovendien veroorzaakt door de Staat omdat zij heeft gekozen voor een
'Atomausstieg' en door het ontbreken van een locatiekeuze.
Verschil tussen de Duitse en Nederlandse situatie is dat de risico-opslag van
35% hoog is, maar de Duitse kostenschatting voor de eindberging is dan ook
een extrapolatie van de schatting uit 1994. De kostenschatting voor een
eindberging in Nederland in OPERA is in 2017 afgerond. De discontovoet is
4,58% in Duitsland. De voorzieningen worden in Nederland jaarlijks opgerent
met 4,3%.
Voor eindberging gaat Duitsland uit van een andere tijdshorizon dan
Nederland, locatiekeuze voor een eindberging in Duitsland is voorzien rond
2031 en de bouw van de eindberging rond 2050.

Verloop inbreukprocedure
Een inbreukprocedure kent een:
A. administratieve fase waarin de Commissie Nederland (1) schriftelijk om
duidelijkheid vraagt, (2) aanmaant om de situatie te herstellen en
vervolgens (3) een met redenen omkleed advies uitbrengt, en
B. een contentieuze fase waarin de Commissie het Hof van Justitie in
Luxemburg verzoekt Nederland te veroordelen wegens het niet
nakomen van zijn verplichtingen.
Bij niet-naleving van de uitspraak kan het Hof in een tweede procedure, op
verzoek van de Commissie, Nederland een dwangsom en/of een boete
opleggen.
De ontvangen vragen betreffen de eerste stap van de administratieve fase van
een inbreukprocedure.
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Politieke context
Als de Commissie tot oordeel komt, dat onterecht staatssteun is gegeven, is
dat ongetwijfeld aanleiding tot het stellen van Kamervragen dan wel tot een
debat, over de kosten voor de eindberging en de financiering daarvan. Er is nu
al regelmatig aandacht voor deze aspecten van het afvalbeleid.

Kader
In de richtlijn 2011/70/Euratom over een verantwoord en veilig beheer van
verbruikte splijtstof en radioactief afval staat dat de staat uiteindelijk
verantwoordelijk is voor de realisatie van een veilige en verantwoorde berging.
Hierbij geldt het beleidsuitgangspunt dat de vervuiler moet betalen, zowel voor
de conditionering, de bovengrondse opslag als voor de eindberging en het
benodigde onderzoek daarvoor.

Krachtenveld, afstemming, financiële en juridische implicaties,
communicatie
De brief is afgestemd met EZK, FIN, IenM/HBJZ en naar de PV in Brussel
gestuurd, die vervolgens formeel de Commissie in kennis stelt van de
antwoorden.

Op dit moment is communicatie over deze zaak nog niet aan de orde, omdat
de Commissie eerst tot een oordeel moet komen. Tot die tijd kan publiciteit
averechts werken. Wel is de Commissie gewezen op de gepubliceerde
documenten en de website van COVRA voor meer achtergronden.

DE AUTORITEIT NUCLEAIRE VEILIGHEID EN STRALINGSBESCHERMING,

mr. J.H. van den Heuvel,
bestuursvoorzitter
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memo
Bijlage bij staf ANVS agenda van 20 sept 2018 Onderzoek EC staatssteun COVRA

10.2.e

Dat u m
13 september 2018

Kenmerk
ANVS-2018/ 17133

Doel memo
U wordt geadviseerd :
De beantwoording van de tweede set vragen van de Europese Commissie
(EC), die is ontvangen in het kader van haar onderzoek naa r staatsteun aan
producenten van kernenergie, door ANVS te laten coördineren . Input van
HBJZ, FIN, COVRA en (in minder mate) EZK is nodig bij de beantwoording en
deze partij en hebben ook hun medewerking toegezegd.
U wordt geïnformeerd over :
De EC raadt aan om de vragen te komen bespreken in Brussel. Dit gesprek
tussen de EC en een de legatie van medewerkers van COVRA, HBJZ, FIN en
ANVS, met de PV als delegatieleider, vindt plaats op 26 september. Binnen
vijf werkdagen na deze bijeenkomst dient de schriftelijke beantwoording van
de vragen ingediend te zij n.

Aanleiding en stand van zaken
•
De EC heeft Nederland eind mei laten weten dat

10.2.a

•

•

De inhoud van de klachten is niet met ons gedeeld maar bekend is dat in j uni
2017 LAKA en een 15-ta l eigenaren van zonnepanelen een klacht bij de EC
hebben neergelegd tegen vermeende staatssteun voor kernenergie 2 •
ANVS heeft, mede ge let op de krappe beantwoordingstermijn die de
Commissie aanhield en op verzoek van BUZA en in afstemming met HBJZ, de
coördinatie van de antwoorden op de eerste set vragen op zich genomen .
Deze eerste set antwoorden is afgestemd met HBJZ, FIN en EZK en met
medewerking van COVRA op tijd naar de EC gestuurd .

Citaat uit brief EC met eerste set vra gen
https ://www. la ka .org/ n ieu\115/ 2017/ duurzame-energie-op we kkers-maken-samen-eenvu ist-tegen- kernenerg ie-75 55

1

2
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•

•

Zoa ls verwacht heeft dit niet geleid tot het stopzetten van de pr ocedure,
maar zij n Nederland eind j uli een tweede set vragen gesteld ove r de
financiële aspecten van het beleid en de uitvoe ringspraktijk rondom
radioactief afva l in Nederland .
De EC raadt Nederland aan om de v ragen te komen bespreken . Dit overleg is
gepland op 26 september. Een de legatie van medewerk ers van COVRA, HBJZ,
FIN en ANVS, met de PV als de legatieleider za l hieraan dee lnemen. Binnen
v ijf werkdagen na deze bijeenkomst dient de schriftelijke beantwoording van
de vragen ingediend te zij n.

Auto r iteit Nucleai r e
Veili g hei d en
Str a li n g sbescherming
ANVS
Stra lingsbescherm ingsbel. en
Afvalbeleid

Dat u m
13 september 2018

Verantwoordelijkhe id
•
Het radioactief afva l be leid is bij verschillende ministeries belegd geweest:
eerst bij VROM, daarna bij EZK en nu bij IenW en ANVS als
beleidsvoorbereider.

•

10.2.a

•

IenW is verantwoordelij k voor het radioactief afva l beleid en daa rmee voor de
implementatie daa rv an bij COVRA. IenW heeft geen verantwoordelij kheid
voor het financiële beleid van COVRA .
Als 100% aandeelhouder van de Staat, ligt de financiële verantwoordelijkheid
voor COVRA bij FIN.
Voor de bedrij fsvoe ring, ta rieven en fondsvorming voor de eindberging is
COVRA zelf verantwoordelijk. ANVS stelt voorwaarden aan de veiligheid van
het beheer van radioactief afva l en houdt hier toezicht op (inclusief de
ta rieven) . ANVS keurt daarom ook niet de ta rieven van COVRA goed maa r
doet een beoordeling daarvan op objectiviteit, niet-discriminerende we rking

•
•
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•
•

•

en transparantie. Beleidskeuzes inzake een veilig beheer van radioactief afval
mogen niet worden beïnvloed door financiële afwegingen.
De ANVS is in 2017 gestart met een (nog) lopende inspectie naar de tarieven.
De bevoegdheden van de aandeelhouder zijn vastgelegd in de statuten van
de vennootschap 3. Deze omvatten:
o
Benoeming van de RvC en van de directeur,
o
Het toezicht via de Raad van C ommissarissen (RvC ),
o
FIN neemt deel aan de aandeelhoudersvergadering,
o
Bij investeringen van C OVRA boven een bepaald bedrag moet FIN als
aandeelhouder toestemming geven,
o
FIN stelt een normrendement vast voor het bedrijfsresultaat van
C OVRA,
o C OVRA is door de aandeelhouder verplicht tot schatkistbankieren. In
2011 heeft de RvC aangegeven dat met schatkistbankieren en de
huidige rentestand de opbrengst uit het fonds nihil is. C OVRA heeft
een voorstel voor een nieuw beleggingsmandaat laten opstellen dat
FIN zal beoordelen en af- of goedkeuren.
De ANVS coördineert de beantwoording van de tweede set vragen. EZK, FIN
en (binnen IenW) HBJZ en FMC hebben allen aangegeven de coördinatie bij
de ANVS te willen laten.

Autoriteit Nucleaire
Veiligheid en
Stralingsbescherming
ANVS
Stralingsbeschermingsbel. en
Afvalbeleid

Datum
13 september 2018

Mogelijke financiële consequenties
• Indien de EC oordeelt dat er sprake is van ongeoorloofde staatsteun, kan dat
ertoe leiden dat Nederland de steun moet terughalen bij de bedrijven. Het
hoeft de Staat geen geld te gaan kosten. Wel kan de vraag aan de orde
komen hoe dit zover heeft kunnen komen.
• In de Kamerbrief van FIN uit 2006 4 is opgenomen dat “Gelet op de
continuïteit van de borging van de zorg voor het Nederlands radioactief afval
zullen de (toekomstige) verliezen voor rekening van de Staat komen” en dat
“De verliezen [van COVRA] zullen na ongeveer 2015 van structurele aard zijn
en zullen dan uit de algemene middelen worden betaald voor zover het eigen
vermogen van COVRA niet langer toereikend is.”
• C OVRA is op dit moment verlieslijdend en heeft een negatief eigen vermogen.

3
4

Twe e de Kamer, vergaderja ar 2006–2007, 28 165, nr. 56, bijlage, blz 5
Twe e de Kamer, vergaderja ar 2006–2007, 28 165, nr. 56, bijlage, blz. 4
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Beantwoording vragen EC over financiering van het
beheer van radioactief afval

Datum
26 november 2018
Kenmerk
ANVS-2018/21177

Inleiding
Eerder bent u geïnformeerd over de door de Europese Commissie gestelde
aanvullende vragen rond de financiering van het beheer van radioactief afval in
Nederland. Het Is niet mogelij k gebleken om een adequate en volledige
beantwoording van de aanvullend gestelde vragen voor de deadline van 31
oktober 2018 gereed te hebben vanwege het ontbreken van Informatie

Bljlage (n)
l - concept-beantwoording
vragen

10.2.a
op oas=1s...,v=a=n~ "e"'"'bescffil<l:iare ocumentafie is nm1ddels we een
conceptbeantwoording (zie bij lage 1) naar de Commissie gestuurd.
Nagegaan is welke üuridische) mogelijkheden er zijn om de ontbrekende
Informatie te verkrijgen voor het opstellen van een definitieve beantwoording.

Samenvatting, kern of boodschap
•

Een groot deel van de beantwoording Is compleet. Deze antwoorden zijn
opgesteld door ANVS. HBJZ en het ministerie van Financiën zijn bij de
beantwoording betrokken.

•

10.2.a

•
In overleg met
HBJZ is mede gelet op het ontbreken van essentiële informatie besloten om
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•

deze mogelijkheid te benutten en om de beantwoording zoals deze er nu
ligt in concept naar de Commissie te sturen. Daarbij speelde ook een rol
dat hiermee werd gehoopt een eerste, voorlopige appreciatie van de
Commissie te verkrijgen van deze conceptbeantwoording.
De PV heeft na het versturen van de conceptbeantwoording telefonisch
contact gehad met de casehandler van de Commissie om een korte
toelichting op het proces te geven.110.2 .a

10.2.a
•

De ANVS heeft met het ministerie van Financiën onderzocht welke
Uurldische) mogelijkheden er zijn om de ontbrekende informatie boven
water te krijgen.

10.2.a

•

•

•
•

Hiernaast loopt er een inspectietraject van ANVS. Het doel van deze
inspectie is na te gaan in hoeverre COVRA voldoet aan de wettelijke
verplichting om de tarieven op een transparante, objectieve en nietdiscriminerende wijze vast te stellen. Dit inspectietraject was gestart
voordat de Commissie de eerste vragen over staatssteun heeft gesteld en
wordt naar verwachting in december van dit jaar afgerond . De conclusies
uit het inspectierapport kunnen worden gedeeld met de Commissie indien
dit relevant Is voor de beantwoording van de vragen. Het inspectietraject
zal naar verwachting leiden tot zowel een handhavingstraject als een
vervolginspectie. In de vervolginspectie kan nadere informatie worden
gevorderd.
Een volledige beantwoording vóór eind november is niet haalbaar. Het niet
halen van de door de Commissie gestelde termijn heeft niet direct
juridische consequenties, maar kan een negatieve invloed hebben op de tot
nu toe welwillende houding van de Commissie. Indien de Commissie
onvolledige informatie ontvangt, kan zij in deze fase van het onderzoek de
Nederlandse autoriteiten een aanmaning sturen of de te verstrekken
informatie bij beschikking verlangen. Mocht de Commissie echter
aanleiding zien om over te gaan tot de zogeheten 'formele onderzoeksfase'
daD...Sta.an" de Commissie roeeU ostr:umenten ter beschikking, en kan zij
10.2.a
informatie vorderen.
Voordat de definitieve antwoorden aan de Commissie worden gestuurd
zullen deze ter goedkeuring aan u worden voorgelegd.
Gedurende het onderzoek van de Commissie is de informatie-uitwisseling
vertrouwelijk van aard.

DE AUTORITEIT NUCLEAIRE VEILIGHEID EN STRALINGSBESCHERMING,

mr. J.H. van den Heuvel,
bestuursvoorzitter
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Toelichting
Kader
In de richtlijn 2011/70/Euratom over een verantwoord en vellig beheer van
verbruikte splijtstof en radioactief afval staat dat de Staat uiteindelijk
verantwoordelijk is voor de realisatie van een veilige en verantwoorde
eindberging voor radioactief afval. Hierbij geldt het beleidsuitgangspunt dat de
vervuiler moet betalen, zowel voor de conditionering, de bovengrondse opslag,
de eindberging als het benodigde onderzoek daarvoor.
Aanleiding en doel vragen Commissie
De Commissie vraagt zich af of bij de financiering van het beheer van
radioactief afval in Nederland de staatssteunvoorschriften in acht worden
genomen. Het stellen van de vragen valt binnen de bevoegdheden van de
Commissie. Aanleiding voor de vragen is een door LAKA en een 15-tal
eigenaren van zonnepanelen bij de Europese Commissie ingediende klacht over
vermeende staatssteun bij kernenergie.
Inhoud vragen
De vragen van de Commissie gaan over de volgende punten :

• 10.2.a

•
•

•
•
Proces
De Commissie heeft op 26 april 2018 vragen gesteld over de financiering van
het beheer van radioactief afval. Deze zijn 19 juni 2018 beantwoord. Op 26 juli
heeft de Commissie een tweede serie vragen gesteld . Deze vragen zijn op 26
september 2018 mondeling besproken tijdens een overleg tussen de
Commissie, ANVS, HBJZ en de PV. De deadline van de beantwoording was 15
oktober 2018, en is op verzoek van de Nederlandse autoriteiten met twee
weken uitgesteld tot 31 oktober 2018.
De PV heeft op 31 oktober 2018 de beantwoording in concept aan de
Commissie gestuurd. Deze conceptbeantwoording is opgesteld door ANVS in
afstemming met HBJZ en het ministerie van Financiën .
Er is contact met de Commissie over de voortgang richting definitieve
beantwoording. Wanneer de definitieve beantwoording gereed is, zal deze
voorafgaand aan verzending aan u voorgelegd worden.
Benodigde Informatie
Ten behoeve van de beantwoording van de vragen is achtergronddocumentatie
nodig die nog niet bij ANVS beschikbaar is. Het verkrijgen van alle relevante
stukken is een lastig proces, dit bleek ook al In het lopende inspectietraject van
ANVS. 1

10.2.a
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10.2.a

Op dit moment is dus nog niet alle
achterliggende informatie aan ANVS geleverd die nodig is om de vragen
volledia te kunnen beantwoorden.

10.2.a

Inspectie
De ANVS is in mei 2016 een Inspectietraject gestart. Het doel van deze
inspectie is het toezien op de naleving van artikel 30g van het Besluit
kerninstallaties, splijtstoffen en ertsen. 1 De tarieven die de COVRA aan de
klanten/leveranciers in rekening brengt moeten op een transparante,
objectieve en niet-discriminerende wijze zijn onderbouwd.
De doorlooptijd van deze inspectie was veel langer dan oorspronkelijk door
ANVS ingeschat. Dit komt deels door de implementatie van een nieuwe
kostenstructuur voor het standaardafval door COVRA in 2017, die eerst is
afgewacht. Daarnaast constateert ANVS dat COVRA veel tijd nodig heeft gehad
om vragen te beantwoorden, stukken te overleggen en dat in de verstrekte
informatie vaak weer naar andere stukken werd verwezen die dan weer
moesten worden opgevraagd.
Eind november is ten behoeve van de zorgvuldigheid een overleg met COVRA
gepland om het concept-inspectierapport met betrekking tot feitelijkheden te
bespreken. Naar verwachting is het inspectierapport in december van dit jaar
gereed.
Het inspectietraject zal naar verwachting leiden tot zowel een handhavingstraject als een vervolginspectie door de ANVS. In de vervolginspectie kan
. nadere informatie worden gevorderd . Wanneer deze informatie ook nodig is
voor de beantwoording van de vragen van Commissie, zal dit worden
aangegeven.

Krachtenveld
COVRA is als enige erkende instelling verantwoordelijk voor het beheer van
radioactief afval. Het is de taak van COVRA om het benodigde geld voor het
beheer bij de vervuilers door te berekenen in de tarieven. De Raad van
Commissarissen van COVRA houdt hier toezicht op en de accountant
controleert dit jaarlijks bij het opstellen van de jaarrekening. COVRA is een
100% staatsdeelneming.
Het ministerie van Financiën houdt namens de staat de aandelen van COVRA.
Zij legt COVRA een normrendement op en stuurt daarmee op de
winstgevendheid van COVRA en daarmee dus indirect op de
kostendekkendheld van de tarieven.
Het ministerie van Economische Zaken en Klimaat is betrokken_b_i_j__d_e_ _ __
beantwoording vanweg_e alg_emene staa.ts teunbeleidsaspecten
1

10.2.a

1
In dit artikel staat: "De vergunninghouder stelt de kosten die hij in rekening brengt
voor het in werking houden van een inrichting waarin splijtstoffen worden opgeslagen als
bedoeld in artikel 15, onder b, van de wet, die op grond van artikel 42, derde lid,
onderdeel e, door Onze Minister is aangewezen, vast op een transparante, objectieve en
niet-discriminerende wijze. Tot de kosten behoren ook kosten die de vergunninghouder
maakt voor onderzoek en ontwikkeling voor het beheer van verbruikte splijtstoffen, zoals
dit in het nationaal programma, bedoeld in artikel 40a, is opgenomen."
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ANVS stelt voorwaarden aan de veiligheid van het beheer van radioactief afval
en houdt hier toezicht op. Sinds 2013 is in de onderliggende regelgeving van
de Kew opgenomen dat de tarieven van de COVRA objectief, nietdiscriminerend en transparant dienen te zijn.
HBJZ is betrokken bij de antwoorden vanwege de juridische
staatssteunaspecten.
PV onderhoudt de directe contacten met de Commissie.
Afstemming
•
De conceptbeantwoording is afgestemd met HBJZ, Ministerie van
Financiën, EZK en COVRA.
•
Deze nota is met HBJZ afgestemd.
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beslisnota
Definitieve beantwoording v ragen EC over
financiering van het beheer van radioactief afval

10.2.e

Datum
7 februari 2019
Kenmerk
ANVS-2019/1046

Inleiding
Eerder bent u geïnformeerd over de door de Europese Commissie gestelde
aanvullende vragen rond de finan ciering van het beheer van radioactief afva l in
Nederland (juli 2018) en de verzending van de conceptbeantwoording daarvan
(november 2018, ANVS-20 18/21177). Deze vragen zijn vooral gericht op

Bij l age(n)
1

10.2.a
In deze nota
wordt u de definitieve beantwoording van de vragen voorge legd (zie bijlage).
Indien u akkoor d bent met de definitieve beantwoording, za l deze door de
Permanente Vertegenwoordiging aan de Europese Commissie worden
verstuurd .

--------------------------

Geadvisee rd bes luit
U wordt geadviseerd in te stemmen met de definitieve beantwoording van de
vragen van de Europese Commissie rond de financiering van het beheer van
radioactief afval.

Beslistermijn
Het streven is om de definit ieve beantwoording zo spoedig mogelij k aan de
Eur opese Commissie te sturen. Vanzelfsprekend is de Europese Commissie v ia
de Permanente Vertegenwoordiging gerege ld op de hoogte gehouden van de
vorderingen in de beantwoording .
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Samenvatting definitieve beantwoording
Inhoud vragen

10.2.a

Van conceotbeantwoordina naar definitieve beantwoordina
•

Vanwege het ontbreken van

10.2.a
_ _ _ _ _ _ _ ___. was het eerder niet mogelijk een definitieve
beantwoording aan de Commissie te sturen.

•

10.2.a

•
•

•

De inhoudelijke strekking van de eerder verstrekte conceptantwoorden is
ongewijzigd gebleven. Om verwarring tussen de conceptversie en de
definitieve versie te voorkomen, geven we aan dat de definitieve
beantwoording de conceptversie vervangt.

Politieke context
Europese Comm issie
De vragen van de Europese Commissie gaan

10.2.a
_ _ _ _ _ _ __. Aan leiding voor het stellen van de vragen is een door LAKA
en een 15-ta l eigenaren van zonnepanelen bij de Europese Commissie
ingediende klacht over vermeende staatssteun bij kernenergie.
Tweede Kamer
De Tweede Kamer stelt geregeld vragen over de kosten en financiering van het
beheer van radioactief afva l. Net als in het be leid, is voor de Tweede Kame r 'de
vervuiler betaa lt' een belangrij k uitgangspunt.

Kader
Beleid
In de richtlijn 2011/70/Euratom over een verantwoord en veilig beheer van
verbruikte splijtstof en radioactief afva l staat dat de Staat uiteindelijk
verantwoordelijk is voor de rea lisatie van een veilige en verantwoorde
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eindber ging voor radioactief afva l. Hierbij geldt het beleidsuitgangspunt dat de
verv uiler moet beta len, zowel voor de conditione ring, de boveng rondse opslag,
de eindberging als het benodigde onderzoek daarvoor . Het beleid rond het
behee r van radioactief afva l (inclusief de kosten en financiering daa rv an) staat
beschreven in het nationa le programma voor het beheer van radioactief afva l
(2016) .
Inspectie
De ANVS heeft als onafhankelijk toezichthouder in de periode mei 2016 tot
augustus 2018 een inspectie uitgevoerd bij COVRA om te beoordelen of COVRA
de kosten die in rekening worden gebracht bij de aanbieders van radioactief
afva l vastste lt op een transparante, objectieve en niet-discriminerende wijze
(artikel 30g van het Besluit kerninstallaties, splijtstoffen en ertsen en artikel
10.10 Besluit basisveiligheidsnormen stralingsbescherm ing). Uit de inspectie is
gebleken dat de door COVRA gehantee rde tarieven niet transparant zij n. De
ANVS heeft aan COVRA het voornemen kenbaar gemaakt om een last onder
dwangsom aan COVRA op te leggen teneinde de overtreding ongedaan te
ma ken, waarbij COVRA in de gelegenheid is gesteld om een zienswijze te
geven . COVRA za l in de gelegenheid worden gesteld om maatregelen te
treffen, zodat alsnog aan het criterium van transparantie zal worden voldaan.
Aan de criteria obj ectiv iteit en niet-discrim inatie zal in een vervolginspectie
aandacht worden besteed .

10.2.a

Overleg
U heeft in de staf ANVS van 9 janua ri aangegeven een keer langer door te
willen spreken over de verschillende verantwoordelijkheden rond het behee r
van radioactief afva l en de daa rbij horende risico's. Een datum voor dat overleg
wordt gepland.
Tijdlij n proces
26 april 2018
ontvangst eerste set v ragen van de Europese Commissie over de
financiering van het beheer van radioactief afval in Nederland .
19 juni 2018
beantwoording eerste set vragen aan Europese Commissie ve rstuurd .
26 juli 2018
ontvangst tweede set vragen van de Europese Commissie voor aanvullende
informatie .
26 september 2018
bijeenkomst Pe rm anente Vertegenwoordiging, HBJZ, Eu ropese Commissie
en ANVS in Brussel waarin vragen zij n toegelicht. Tij dens dat gesprek heeft
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de EC aangegeven de antwoorden uiterlij k op 15 oktobe r 2018 te willen
ontvangen . Deze deadline van de beantwoording is op verzoek van de
Nederlandse autoriteiten met twee we ken uitgesteld tot 31 oktober 2018.
31 o ktober 2018
verzending conceptbeantwoording tweede set vragen aan de Europese
Commissie. Vanwege essentiële ontbre kende informatie is een definitieve
beantwoording op dat moment niet mogelij k .
16 november 20 18
verzending van de bij lagen waarnaa r verwezen wordt in de
conceptbeantwoording.

Krachtenveld, afstemming, financiële en juridische implicaties,
communicatie
Krachtenveld
•
COVRA is als enige erkende instelling verantwoordelij k voor het beheer van
radioactief afval. Het is de taak van COVRA om het benodigde geld voor
het beheer bij de vervuilers door te berekenen in de ta rieven . De Raad van
Commissarissen van COVRA houdt hier toezicht op en de accountant
contr oleert dit j aa rlij ks bij het opstellen van de jaa rrekening . COVRA is een
100% staatsdeelneming .
•
Het ministerie van Financiën houdt namens de staat de aandelen van
COVRA. Zij legt COVRA een norm rendement op en stuurt daarmee op de
winstgevendheid van COVRA en daa rmee dus indirect op de
kostendekkendheid van de ta rieven .
•
Het ministerie van Economische Zaken en Klimaat is betr okken bij de
beantwoording vanwege algemene staatssteunbeleidsaspecten

10.2.a
•

•
•

---

~

stelt voorwaarden aan de veiligheid van het beheer van ra dioactief
afval en houdt hier toezicht op. Sinds 20 13 is in de onderliggende
regelgeving van de Kernenergiewet opgenomen dat de ta rieven van de
COVRA obj ectief, niet discriminerend en transpa rant dienen te zij n.
.!:::!fill. is betr okken bij de antwoorden vanwege de juridische
sta atssteuna specten.
Pe rmanente Vertegenwoordiging onde rhoudt de directe contacten met de
Commissie.

Afstemming
•
De definitieve beantwoording is afgestemd met HBJZ, Ministerie van
Financiën, COVRA en DG-MI.
•
Deze nota is met HBJZ en DG-MI afgestemd.
Financiële en juridische implicaties
Als de Europese Commissie oordeelt dat de financiering van het beheer van
radioactief afval -en dan met name de door COVRA gehanteerde ta rieven- niet
in overeenstemming is de staatssteun regels, dan is de v raag of de Commissie
dit zonder meer als verboden steunmaatregel za l zien, of dat ze dit verenigbaar
zal verklaren met de interne markt. Is het eerste het geva l, dan kan het
juridische en financiële implicaties hebben voor de afva lproducenten, in die zin
dat in het uiterste geva l Nederland kan worden ge last om er voor te zorgen dat
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het door de leveranciers te weinig betaalde alsnog van deze bedrijven zal
worden gevorderd, zelfs tot tien jaar terug.
Communicatie
Gedurende het onderzoek van de Europese C ommissie is de informatieuitwisseling vertrouwelijk van aard.

DE AUTORITEIT NUC LEAIRE VEILIGHEID EN STRALINGSBESC HERMING,

mr. J.H. van den Heuvel,
bestuursvoorzitter
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Autoriteit Nucleaire Veiligheid en
Stralingsbescherming

Staatssecreta ris

Autorit eit Nucleaire
Veili g h ei d en
St rali n g sbesch ermi n g
ANVS
Stra lingsbescherm ingsbel. en
Afvalbeleid
Den Haag
Postbus 16001
2500 BA Den Haag

Co nt act per so on

memo
Bijlage bij staf ANVS agenda van 4 maart 2019 Beantwoording vragen Europese Commissie

10.2.e.

Dat um
26 februari 2019

Kenmerk
ANVS-2019/ 2981

Doel memo
Naa r aanleiding van de beslisnota (7 februari 2019, ANVS-2019/1046) ove r de
beantwoording van de aanvullende vragen van de Europese Com missie inzake
financiering beheer ra dioactief afva l in Nede rland heeft u het volgende
aangegeven :

Bijlage
1

Waa rom zij n er ee rst concept-antwoor den en nu definitieve antwoorden
gestuurd?
2. U mist in de nota een appreciatie; heeft de Europese Commissie een punt
of niet?
1.

In deze memo worden uw vragen beantwoord . Tevens wordt u geïnformeerd over
een tekstwijziging in de beantwoording.
1. Van concept-antwoorden naar definitieve antwoorden
De doo r de Commissie geste lde deadline voor de beantwoording van de op 26 juli
2018 estelde aanvullende v ragen was 31 oktober 2018. Vanwege het ontbreken

10.2.a

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ ___. is het binnen die gestelde dea dline niet
mo ejjjkJ!ebleken om de vra_gen van de Commissie adequaat te beantwoor den.

10.2.a

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Desalniettemin is het van
belang de definitieve antwoorden zo spoedig mogelij k te verstu ren.
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Over de concept-beantwoording bent u ee rder geïnformee rd (26 novembe r 2018,
ANVS-20 18/ 21177).

2. Appreciatie: heeft de Europese Commissie een punt of niet?
De Commissie heeft nog geen standpunt ingenomen . De Commissie heeft
schriftelijk aangegeven informatie nodig te hebben om een definit ief standpunt te
kunnen innemen ove r de vraag of de financiering van het beheer van radioactief
afva l in Nederland in overeenstemming is met de staatssteunregels.
De Commissie kan na afronding van het onderzoek aan leiding zien om de
zogeheten ' formele onderzoeksfase' te starten.

Autoriteit Nucleai r e
Veili g hei d en
Str ali n g sbescherming
ANVS
Stra lingsbescherm ingsbel. en
Afvalbeleid
Dat u m
26 februa ri 2019

10.2.a en 11.1

Dit punt is ook besproken op de staf van 20 september j l.; er zijn geen verdere
inzichten hierin verkregen. Mocht de Commissie overgaan tot het instellen van
een formee l onderzoek, dan ligt het voor de hand een eigen ju ridi sche ana lyse te
starten om goed te kunnen anticiperen op de uitkomst hiervan.
Overleg
U heeft in de staf ANVS van 9 janua ri aangegeven een keer lange r door te willen
spreken ove r de verschillende verantwoordelijkheden rond het beheer van
radioactief afval en de daa rbij horende dilemma's en risico's. Dit overleg wordt
voorbereid en een datum voor dat overleg wordt gepland.

Teks tue le wïzi ing~ - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ~

10.2.a

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ De tekst is bijgevoegd (bijlage 1).
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Bijlage 1

10.2.a

Autoriteit Nucleai r e
Veili g hei d en
Str ali n g sbescherming
ANVS
Stra lingsbescherm ingsbel. en
Afvalbeleid
Dat u m
26 februa ri 2019
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Autoriteit Nucleaire Veiligheid en
Stralingsbescherming
Bijlage 5

Staatssecreta ris

Autoriteit Nucleai r e
Veili g hei d en
Strali n g sbesch erming
ANVS
Stra lingsbescherm ing en
aisisbeheer
Den Haag

Co nt act per so on

10.2.e.

memo
Dat u m
22 augustus 2019

Bijlage bij staf ANVS agenda 4 september 2019 Vragen Europese Commissie financiering beheer radioactief afval
Doel memo
Op 1 augustus 2019 heeft de ANVS nieuwe vragen ontvangen van de Eur opese
Commissie. U wordt geïnformeerd ove r de inhoud van de vragen en de aanpak
van de beantwoording.
Inleiding
Eerder bent u geïnformeerd ove r de door de Commissie gestelde
vragen rond de financiering van het beheer van radioactief afva l in Nederland.

10.2.a.

-------

In de beslisnota van 7 februa ri 2019 (ANVS-2019/1046) is de
beantwoording van de tweede set vragen aan u voorgelegd . U heeft ingestemd
met de beantwoording . De antwoorden zijn op 13 maart 2019 verstuurd door de
Permanente Vertegenwoordiging aan de Commissie.

Nieuwe vragen
De Commissie geeft aan dat zij na onderzoek van onze antwoorden van 13 maart
2019 meer informatie nodig heeft om een definitief standpunt te kunnen innemen
over de vraag of de financiering van het beheer van radioactief afva l in Nederland
in overeenstemming is met de staatssteunregels.

10.2.a.

Aanpak
Evena ls bij de twee eerdere sets v ragen wordt de coördinatie voor beantwoording
van deze derde set v ragen gedaan door de ANVS. Bij de beantwoording zullen het
ministerie van Financiën, HBJZ, EZK en COVRA worden betrokken . COVRA wordt
expliciet om input gevraagd.
Met betrokkenen worden begin september procesafspraken gemaakt om tot een
zorgvuldige en afgestemde beantwoording (en daa raan gekoppeld een
rea listische planning) te komen.
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Met de Permanente Vertegenwoordiging zal de ANVS regelmatig contact houden
over de voortgang en lijn van beantwoording.
De beantwoording zal vóór verzending aan de Permante Vertegenwoordiging aan
u voor akkoord worden voorgelegd. De C ommissie stelt geen deadline. De ANVS
streeft ernaar de beantwoording vóór december 2019 aan u voor te leggen.

Autoriteit Nucleaire
Veiligheid en
Stralingsbescherming
ANVS
Stralingsbescherming en
crisisbeheer
Datum
22 augustus 2019
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Autoriteit Nucleaire Veiligheid en
Stralingsbescherming

Minister

Autoriteit Nu cleaire
Veilig hei d en
Stralingsbeschermin g
ANVS

Afdeling Stralingsbeschenn ing
en Crisismanagement
Den Haag
Postbus 16001
2500 BA Den Haag
Co nt actper so on

beslis nota

10.2.e

Beantwoording vragen EC over finan ciering van het
beheer van radioactief afva l
D atum
9 december 2019

Inleiding
I n de staf-ANVS van 4 september 2019 bent u geïnformeerd over de door de
Europese Comm issie gestelde derde set aanvullende v ragen rond de
financiering van het beheer van radioactief afva l in Nederland (a ugustus 2019) .
Met deze v ragen onderzoekt de Europese Comm issie of bij de financiering van
het beheer van radioactief afva l in Nederland de staatssteunvoorschri ften in
acht worden genomen.

Kenm erk
ANVS-2019/ 18338

Bijl age(n)
1

In deze nota wordt u de beantwoording van de v ragen voorgelegd (zie bij lage) .
Indien u akkoor d bent met de beantwoording, zal deze door de Permanente
Ve rtegenwoordiger aan de Europese Commissie worden verstuurd .

Geadviseerd besluit
U word t geadviseerd in te stemmen met de beantwoording van de derde set
vragen van de Europese Commissie rond de financiering van het beheer van
radioactief afval.
Beslistermijn
Het streven is om de definit ieve beantwoording zo spoedig mogelij k
( december 2019) aan de Europese Commissie te stu ren. Vanzelfsprekend is de
Eur opese Commissie via de Permanente Vertegenwoor diger ge regeld op de
hoogte gehouden van de vorde ringen in de beantwoording.
Samenvatting vragen en beantwoording
I nhoud v ragen
De Commissie heeft schrifte lij k aangegeven meer informatie nodig te hebben
om een definitief sta ndpunt te kunnen innemen over de v raag of de bij
finan ciering van het beheer van radioactief afval in Nederla nd de
staatssteunvoorschriften in acht worden genomen.
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De vragen gaan dieper in op :

10.2.a

Inhoud beantwoording

10.2.a
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Polit ieke context
Europese Comm issie
De vra en van de Eur o ese Commissie aan

10.2.a
...__ _ _ _ _ _.. Aanleiding voor het stellen van de vragen is een door
LAKA en een 15-tal eigena r en van zonnepane len bij de Europese
Commissie ingediende klacht over vermeende staatssteun bij kernenergie .
De Europese Commissie heeft ee rder de financiering van het beheer van
radioactief afva l in Duitsland onderzocht.
Tweede Kamer
De Tweede Kamer stelt geregeld vragen over de kosten en financie ring van het
beheer van radioactief afval. Net als in het be leid, is voor de Tweede Kame r 'de
vervuiler betaa lt' een belang rij k uitgangspunt.

Kade r
Beleid
In de richtlijn 2011/70/Euratom over een verantwoord en veilig beheer van
verbruikte splijtstof en radioactief afv al staat dat de Staat uiteindelijk
verantwoordelijk is voor de rea lisatie van een veilige en verantwoorde
eindberging voor radioactief afval. Hierbij geldt het beleidsuitgangspunt dat de
vervuiler moet beta len, zowe l voor de conditionering, de boveng rondse opslag,
de eindber ging als het benodigde onderzoek daa rvoor. Het be leid rond het
behee r van radioactief afva l (inclusief de kosten en financiering daa rv an) staat
beschreven in het nationa le programma voor het beheer van radioactief afva l
(2016).
Overleg
U heeft aangegeven een keer lange r door te willen spreken over de
verschillende verantwoordelijkheden rond het beheer van ra dioactief afva l en
de daa rbij horende risico's . Het overleg is gepland op 12 december 2019.

Krachtenveld, afst e mming, financiële e n juridische implicaties,
communicatie
Krachtenveld
•
COVRA is als enige erkende instelling verantwoordelijk voor het beheer van
radioactief afval. Het is de taa k van COVRA om het benodigde geld voor
het beheer bij de vervuilers door te berekenen in de ta rieven . De Raad van
Commissarissen van COVRA houdt hier toezicht op en de accountant
contr oleert dit j aa rlijks bij het opstellen van de jaa rrekening . COVRA is een
100% staatsdeelneming .
•
Het ministerie van Financiën houdt namens de Staat de aande len van
COVRA. Zij legt COVRA een norm rendement op en stuurt daarmee op de
winstgevendheid van COVRA en daa rmee dus indirect op de
kostendekkendheid van de ta rieven .
•
Het ministerie van Economische Zaken en Klimaat is betr okken bij de
beantwoordin vanwe e al emene staatssteunbeleidsaspecten-

10.2.a
•

~

stelt voorwaarden aan de veiligheid van het beheer van radioactief
afva l en houdt hier toezicht op. Sinds 2013 is in de onderliggende
regelgeving van de Kew opgenomen dat de ta rieven van de COVRA
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•
•

obj ectief, niet discri minerend en transparant dienen te zij n . Daarnaast
bereidt de ANVS voor u het beleid voor op gebied van radioactief afval en
eindberging .
.!:::!fill. is betr okken bij de beantwoording vanwege de juridische
sta atssteuna specten.
Pe rmanente Vertegenwoordiger onderhoudt de directe contacten met de
Commissie.

Afstemming
•
De beantwoording is afgestemd met HBJZ, Ministerie van
Financiën, EZ K, COVRA en DG- MI.
•
Deze nota is met HBJZ en DG-MI afgestemd.
Financiële en juridische implicaties
De Commissie kan na afronding van het onderzoek aanleiding zien om de
zogeheten 'formele onderzoeksfase' te starten .

10.2.a en 11 .1

Mocht de Commissie ove rgaan tot het instellen van een formeel onderzoek,
dan ligt het voor de hand een eigen ju ri dische ana lyse te starten om goed te
kunnen anticiperen op de uitkomst hiervan.

Communicatie
Gedurende het onderzoek van de Europese Commissie is de informatieuitwisseling vertrouwelijk van aard.

DE AUTORITEIT NUCLEAIRE VEILIGHEID EN STRALINGSBESCHERMING,

mr. J.H. van den Heuvel,
bestuursvoorzitte r
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Toelichting
Tijdlijn proces
26 april 2018 ontvangst eerste set vragen van de Europese C ommissie
over de financiering van het beheer van radioactief afval in Nederland.
19 juni 2018 beantwoording eerste set vragen aan Europese C ommissie
verstuurd.
26 juli 2018 ontvangst tweede set vragen van de Europese C ommissie voor
aanvullende informatie.
26 september 2018 bijeenkomst Permanente Vertegenwoordiging, HBJZ,
Europese C ommissie en ANVS in Brussel waarin vragen zijn toegelicht. De
deadline van de beantwoording was 15 oktober 2018, en is op verzoek van
de Nederlandse autoriteiten met twee weken uitgesteld tot 31 oktober
2018.
31 oktober 2018 verzending conceptbeantwoording tweede set vragen aan
de Europese C ommissie. Vanwege essentiële ontbrekende informatie is een
definitieve beantwoording op dat moment niet mogelijk.
16 november 2018 verzending van de bijlagen waarnaar verwezen wordt in
de conceptbeantwoording.
13 maart 2019 definitieve beantwoording tweede set vragen aan de
Europese C ommissie.
2 augustus 2019 ontvangst derde tweede set vragen van de Europese
C ommissie voor aanvullende informatie (d.d. 18 juli 2019)
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